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  .................................... عيل الرجال األحراررضومها فرض كفاية يف احل

ال إ إال اهللا وحده ال احلمد هللا رب العاملني وأشهد أن ، بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ه وأصحابه وسلم تسليًام آعبده ورسوله صيل اهللا عليه وعيل  ان حممدً أوأشهد ، رشيك له

  :ثم أما بعد؛ ا إىل يوم الدينكثريً 

كر اإلعالم بالصالة حينام أهنى املُصنف رمحه اهللا تعاىل احلديث عن الطهارة رشع يف ذ

  .ما يسمي باألذان أو اإلقامة هو حللول أواِهنا وهذا  ذكر بهأي ما ُينبه به لدخول وقتها ويُ 

ها أهل العلم يف باب دفرأهبا ولذا  واألذان واإلقامة هلا أحكام ختصها ومسائل منفردةٌ  

  .مستقل 

أما كون األذان واإلقامة  ،" عيل الرجال األحراررضومها فرض كفاية يف احل" :قال 

إذا أراد أن ُيبيت قوًما أن ينتظر حتى إذا « :أمر خالد بن الوليد  فرض كفاية فألن النبي 

عيل  فدل ذلك عيل أن األذان واإلقامة »أصبح فإن سمع منهم النداء أي األذان وإال بيتهم

بعضهم سقط اإلثم كون فرض كفاية لعموم أهل البلد فإن قام هبم يمن استويف الرشوط 

  :واملؤاخذة عن الباقني وإن تركه أهل البلد مجيًعا فإنه يرتتب عىل ذلك ُحكامن

ه يرتتب عليه إثمهم ألهنم تركوا فرًض  :احلُكم األول  من فروض الكفايات التي ال  اأ

  .تسقط إال بفعل من ُجيزئ بفعلِه ذلك 

لعلم إنه من فروض الكفايات ما ذكره أهل العلم أن كل ما قال أهل ا :واألمر الثاين

عيل ترك  رشع معاقبهم عليه ولو باملقاتلة فلو تواطأ أهل بلدٍ فإن الناس إذا تركوه فإنه يُ 

ئِض الكفائيه    .فريضة من الفرا

إذا  ،ة الكسوف وغري ذلكصال ذلك أو نحو إن ِمنها األذان أو صالة العيد أو :لنقول 

ُيعاقبون عيل تركهم هذه الفريضة ئذ ه حينة فإنقيل بأهنا فرض كفاية طبًعا وإال فهي ُسن

  .وتعمد تركهم إياها 

ومفهوم ذلك أن السفر ليس  "رضفرض كفاية يف احل" :قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل

  . ليلفيه وإنام هو ُسنة وسيأيت بعد ق اواجبً 



 

  

  

 

  .....................ويسنان للمنفرد ويف السفر ويكرهان للنساء ولو بال رفع صوت 

يف حقهن وليس صحيًحا منهن  اأما النساء فليس واجبً  "عيل الرجال األحرار" :قال

ًضا منهن وسيأيت تفصيل أذان النساء بعد قليل    .ويف نفس الوقت يكره أ

وأما من مل يكن حًرا وإنام كان مملوًكا لغريه فإنه ال يملك وقته وإنام  "األحرار" :قال 

  .ال ُيتجه أو ال يتجُه إليه هذا اخلطاب الرشعي  ئذفحين، يكون وقته ملًكا لسيده

األصل أن األذان إنام جيب ألهل البلد  "ويسنان للمنفرد" :ل الشيخ رمحة اهللا تعاىليقو 

ه ساكٌن وحده يسكن يف مكان وحده كام يكون من  عامًة ولكن لو كان املرء منفرًدا إما أل

  .أصحاب الرعاة الشاه وغريهم 

يف  ساكنٌ  هو ن الرجل مل يسمع األذان يف البلد وإنامأ أوالرجل مسافر وحده  أو أن 

فإنه  اولكن إذا كان املرء منفردً  ،ففرض الكفاية سقط بفعل البعض، ضواحي هذه البلد

أن اهللا  ذلك ما ثبت عند النسائي من حديث عقبة بن عامر  ودليلستحب له األذان يُ 

  . »لعبدي يؤذُن ويقيُم خياُفني فقد غفرت له انظروا« :جل وعيل يقول

 فالةوعىل ينظر للعبد الذي يؤذن وحده ولو كان يف  جلفبني يف هذا احلديث أن اهللا 

  .فيغفر له فدل عل ندب ذلك يف حق املنفرد 

 ا وليس واجب عليه وإنامأي ويندب األذان للمرء إن كان مسافرً  "ويف السفر" :قال

ستحب يف السفر ما جاء من حديث مالك والدليل عيل أن األذان مُ  ،رضالواجب حال احل

 ن كنتام يف سفرٍ إو« :قال له ولرجل من قومه داود أن النبي أيب  يف سنن بن حويرث 

  .»فأذنا وأقيام وليؤمكام أكربكام

الواجب ما كان  األذان واإلقامة يف السفر وليس واجًبا وإنام استحبابعيل  لكفدل ذ 

  . دون السفررضيف احل

ة ال أذ "ويكرهان للنساء ولو بال رفع صوت" :يقول الشيخ ان عليها وال إقامة ألن املرأ

ة ليس عورة يف  ة إنام ُيلزم فيها السرت وعدم إظهار الصوت وصوت املرأ األصل أن املرأ

  :ذاته وإنام يكون عورة يف حالتني



 

   
 

 

....................................................................................  

  .إذا تغنت بلفظه  :احلالة األويل

  .إذا تغنت بصوهتا :واحلالة الثانية

، فظ واملعنيلحيث الفالتغني بالفظ بأن تتكلم بكلامت ال يصح الكالم هبا هذا من 

ة تكون متغنيًة بصوهتا فيحرم سامع صوهتا إذا تغنت به يف  وأما من حيث الصوت فإن املرأ

  :نيشيئ

ولذلك نص بعض العلامء ومنهم علامء احلنفية ، إما أن تتغني به وُتلحنه :األول

ًة فال يصح له أن يسمع منها القراءة ملحنة ه ؛باخلصوص عيل أن من ُيقرأ امرأ ئذ ينح أل

   .يكون من باب الصوت الذي ُحلن فيه فيدخل يف املنهي عنه

منهي عن  ذلكله منهي عن املرأة يعني فعله رفع الصوت وأذكروها  :انيةواحلالة الث

اح ة تتكلم بحياءٍ  ،وعن غري ذلك من املواضع التي ترفع فيها املرأة صوهتا ةال  وإنام املرأ

َفال َختَْضْعَن {: رت فال ترفع صوهتا وال تتغني فيه وال تلحن فيه كام قال اهللا وِس  وعفاٍف 

ِذي ِيف َقْلبِِه َمَرٌض  من املرأة يكون من  بيعني أن اخلط، ]٣٢:األحزاب[}بِاْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَّ

  :الثالثةهذه األمرين أو 

ة  :ا األمر األولإذً  ة ال أذان عليها وال وإقامة من حيث الوجوب فإن أذنت املرأ أن املرأ

ولذلك سيأيت بعد قليل أن من  ،سقط الوجوب عن أهل البلدن هذا األذان ال يُ إ :فنقول

ء األذان وصحته أن يكون املؤذن ذكرً    .ا رشط إجزا

يم أو كانت قذن أو أن تأدت أن تُ ة يف حمرض من نساء وأراأ مرالو أن  :األمر الثالث

ُيكره هلا األذان واإلقامة لكنه ال إثم فيه وورد يف  :منفردة فأرادت األذان أو اإلقامة فنقول

ر ة ال أذان ،ذلك يف بعض األ صيل مجاعة عليها وال إقامة فيجوز هلا أن ت واألصل أن املرأ

   .من غري أذان وإقامة كام سيأيت إن شاء اهللا يف حمله 

ة بدون رفع صوت بأن  "ولو بال رفع صوت ويكرهان للنساء" :يقول أي لو أذنت املرأ

ًضا داخلةٌ    .يف الكراهة فاألفضل يف حقها أن ال ُتأذن  ُتسمع نفسها نقول أ



 

  

  

 

ليني ُعرفً  إالوال يصحان    ............................................. امرتبني متوا

ال " :يتكلم عن صفة أو رشوط الصحة لألذان فقال أبد "وال يصحان" :يقول الشيخ

من األذان أو  ةرتب مجل كل واحدومعني كوهنام مرتبني أي ال بد أن تُ  "يصحان إال ُمرتبني

  .عىل الشهادة وال غري ذلك من اجلمل علة دم الشهادة عىل التكبري وال احليقاإلقامة فال تُ 

ه إذا كان مؤقتً  ل ِذكر من األذكارن األصل عندنا يف كأل ؛وذلك  ابزمان أو مؤقتً  اأ

بفضل معني أو بعدد فاألصل فيه التوقيت فال جيوز الزيادة عليه وال  ابمكان أو مؤقتً 

  .النقص منه وال التقديم فيه وال التأخري

ا علمهم النبي  رباءولذلك فإنه يف حديث ال ه  صفة  عند البخاري يف الصحيح أ

فجاء الرباء ليكرر هذا  »آمنت بنبيك الذي أرسلت« :الدعاء الذي يقولونه قبل النوم وفيه

ء الدعاء أما النبي  ليس « :فقال له النبي  »آمنُت برسولك الذي أرسلت« :فقال الربا

  . »أمنت بنبيك الذي أرسلت :كذلك وإنام قل

، بعدد أو بفضل و بمكان أوفدلنا ذلك عيل وجوب التوقيف يف كل ِذكر ُخص بزمان أ

لك كره أهل العلم الزيادة عن األذكار املرشوعة يف يف كل األذكار ولذ ةوهذه قاعدة مطرد

  .الصالة ما مل يأيت به نقل أو يأيت به خرب 

بإثم أو  شاء ما مل يُك  امبام شاء كيف األذكار املطلقة فإن املرء يدعو وأما ما عدا ذلك من

  .ايعني ما مل يكن فيه معنًا منهي عنه رشعً  ،بقطيعة رحم

ه جيب فيها التوقيف ومن أبني عليها فاملقصود أن األذان من األذكار واألذكار يُ 

  .التوقيف فيها الرتتيب فرتتب اجلمل 

مجل األذان واجلملة ومعني التوايل أي أن ال يفصل بني مجلة من  "امتواليني ُعرفً " :قال

جيوز مع  :وأما الفاصل القصري فإهنم قالوا  ،له يقال يف اإلقامةطويل ومث األخرى بفاصل

ء كان الفاصل القصري سكوتً  هة سوا   . ةحلاج أو فيه كالمٌ  االكرا

  

  



 

   
 

 

  ..................................................عرفا وأن يكونا من واحد بنية منه 

 إًذايسري ثواين معدودات فنقول  أن املؤذن يؤذن وبني مجلة ومجله فصله بسكوٍت  فلو

إنه يبطل األذان ألن ف لكن لو كان هذا الفصل طويًال  ،لألذان هذا مكروه وليس ُمبطًال 

  .الفصل الطويل بمثابة االنقطاع فالبد من التوايل فيه 

ءً  :قالوا  ا أو كان الكالم مباًح  اإن كان الكالم مسنونً  ومثله لو يعني تكلم بكالم سوا

أو أن ينبه شخًصا  ،لم عليه فريد السالم مثًال برشط أن يكون حلاجة فاملسنون مثل أن يَس 

  .ذلك من األمور  ونحو ءيكاد أن يقع يف يش

ناء اليفالصحيح الذي نص عليه الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل أن الكالم  فصل السري يف أ

ه ال يُ    .بطل املواالة بينها بني اجلمل أ

مراده يف  ،معني قوله أن يكون من واحد "وأن يكون من واحد" :قال الرشط الثالث

ن تكون اإلقامة ُكلها من واحد وليس هذا املحل أي أن يكون األذان ُكله من واحد وأ

د أن يكون جمموع األذان واإلقامة من واحد فإن كون األذان واإلقامة من واحد ليس  ،املرا

  .للندب  رشطٌ  للصحة وإنام هو ارشطً 

واحد فال  معناه أن يكون األذان كله من شخصٍ  "أن يكون من واحدو" :فقوله إًذا

ألن األذان  ؛ال يصح حينئذثالث فإنه  نبي ُيكرب شخص ويتشهد شخص أخر ويذكر ال

شرتط فيه املواالة فإنه ال يتبعض يف اجلملة إال ال يتبعض وعندنا قاعدة أن كل ما يُ 

  .يسريه  استثناءات

ه عباده واألصل يف العبادات  ؛أي ال بد يف األذان من النية "بنية منه" :يقول الشيخ أل

ات« :أهنا جتب فيها النية حلديث عمرو    . »إنام األعامل بال

إال ما نص عليه أهل العلم كأفعال الرتوك وما كان من باب وال يستثني من ذلك 

  .األحكام الوضعية أو املتلفات فال يشرتط له النية 

   



 

  

  

 

  ............................ا عدًال ولو ظاهرً  اناطقً  ا ذكًرا عاقًال مميزً  ط كونه مسلًام وُرش 

شرتط أن يكون يُ " :فقال ،يتكلم املصنف عن املؤذن الذي يؤذن وما هي رشوطه أبد

أذن غري مسلم يف بلد فإن  فلو ةإذ ال نية له معترب تهغري املسلِم ال تصح عباد ألن "مسلًام 

  . به وال معتد ربأذانه غري معت

ة ال يصح أذاهنا وال جيزئ؛  "ا وأن يكون ذكرً " :قال وهذه تقدم احلديث عنها فإن املرأ

ال ولكن لو أذنت من غري رفع صوت أو من حيث ال يسمعها الرجال، فإنه ُيكره فعلها و

  .أذاهنا أو كان فيه رفع للصوت فال شك أن هذا األذان حمرم  إثم عليها لكن لو كان فيه تغنٍ 

يام إذا مل يسمعها ام إذا لبقوا فيه رفع صوت أو فنه مكروه فيإ :الُفَقَهاِء وحمل قول 

  .فيه تغني  الرجال ومل يُك 

  .املجنون ال نية له ومثله يقال يف املميز  ألن غري العاقل وهو "أن يكون عاقًال ": قال

ة مهمة جًدا قد  األن األخرس إشارته ليست كالمً  "اوأن يكون ناطقً ": قال وهذه مسأ

كالم أم أهنا  خرساأليها من الفقه مسائل كثرية وهو هل إشارة عل تستغرب منها لكن ينبني

كم واحلقيقة ليست كالم وإنام هي فعل فتأخذ ُح  ،إهنا كالم :فبعض الناس يقول؟ فعل

فاظ  ،ألقوالااألفعال ال   ةئل احلالية ال من األلفاظ القوليإنام هي من الدال خرساألفأ

  .عها من قرينة تدل عليها فال بد م احلاليةل ئفُتنزل منازل الدال

قبل تأويلها فإهنا إذا أصبحت رصحية غري قابلة للتأويل فإنه ال يُ  ةوأما األلفاظ القولي

ءً وال يُ  كانت العقود عقود مالية أو عقود غري  نظر للكنايات معها وهذا ظاهر يف العقود سوا

  .مالية كالنكاح والطالق وغريها 

هل هو قول فيحد  سخرقذف ولذلك فإن قذف األلترصفات كالقال يف سائر اومثله يُ 

ة أطالوا عليهيف  كم الكالم يف قضية القذفه فعل فيأخذ ُح أبه أم  أهل  االفعل وهذه مسأ

  .العلم 

د عيل لم ولكن ذكره الفقهاء للتأكيال يصح أذانه هذا مَس  األخرسفاملقصود قضية أن 

  .وإنام هي فعل  اليست كالمً  األخرساألصل وهو أن إشارة 



 

   
 

 

  ...................................................................ا عدًال ولو ظاهرً 

عيل  فهو مؤمتنٌ ، ألن األصل أن املؤذن مؤمتنٌ  ،عدًال  :قوله " ولو ظاهًرا عدًال " :قال

   :أمرين

لصالة قبل دخول وأن ال يؤذن  عيل دخول الوقت فيجب عليه أن يتقي اهللا  :أوًال 

له  اظهارً ريد إيريد فجوًرا وي اوغري العدل ليس مؤمتنًا عيل فعل ذلك فقد يكون فاسقً  ،وقتها

  .فقد جيعل الناس يصلون قبل الوقت أو بعده 

ه يف الزمان ؛عيل عورات الناس أن املؤذن مؤمتنٌ  :األمر الثاين  ايض كان املؤذن  أل ا

، يؤذن يف مدينة رسول اهللا  إما يف منارة أو عيل أعىل بيت كام كان بالل  يؤذن عىل علو

م ينظر للناس ولعوراهتسفدل عيل أن هذا املؤذن إذا رقى عيل هذا املكان املرتفع فإنه 

ا يكرهون أن يطلع عليه ظهر أمًرا ا وال يُ فال يفيش ًرس  اغريهم فيجب أن يكون أمينً  وينظر 

  .ه الناس هيكر

و داود يف السنن بإسناد صحيح  إذا حدثك أخوك « :قال أن النبي وقد روى أ

يف دورهم فال جيوز له أن خيرب عيل الناس  اطلعفام ظنك بمن ، »رس وفه التفتبحديث ثم 

 خصوصهشرتط يف املؤذن يف العدالة يف هذا الباب بمن ذلك وهذه من األمور التي تُ  ءبيش

.  

ي هذه حتتمل أن تكون للتقليل يعن ،قوله ولو "ولوا ظاهًرا ": قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل

ه إن وجد عدال يف الظاهر فقط فيصح العدل ولو يف  وعدٌل  ،اا وباطنً ظاهرً  عدٌل  :نأ

  .الظاهر فقط 

 ،هذه من جهة دهق ويصعب وجوشعدالة الظاهر والباطن مًعا مما يألن البحث عن ال

عليهم ال يشرتطون وقد حيتمل أن تكون ولو من باب التنبيه فإن فقهائنا رمحة اهللا تعاىل 

  .من الصعب جًدا التأكد منها  إذ العدالة الباطنة، ةالباطنالعدالة 

  

  



 

  

  

 

  .................إال اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل وال يصح األذان قبل الوقت

فمن عاملنا بخري عاملناه  إن الوحي قد انقطع« :ه قالأ  ولذلك جاء عن عمر

ه »بظاهره ئرهم إىل اهللا جل وعيل وهذا معني قوهلم رهم ونكلفيعامل الناس بظوا  :رسا

  .العدالة الظاهرة 

ألن األذان عالمة عيل الوقت فكل من  "وال يصح األذان قبل الوقت" :يقول الشيخ

ناهيك ، ب عليه إعادة األذان هذا من جهةأذانه فيج جيزئفال  ئذن قبل الوقت فإنه خمطأ

ه قد جيعل بع ؛رتب عليه من اإلثمعن ما قد يقع أو يُ  ض الناس يصيل أو يؤدي الصالة أل

الَة َكاَنْت َعَىل اْملُْؤِمنَِني كَِتاًبا {: جل وعيل  وقتها وقد قال اهللا قبل إِنَّ الصَّ

  .]١٠٣:النساء[}َمْوُقوًتا

يف  أذان الفجر األول وقد ثبت عن النبي  احد فقط وهويستثني من ذلك أذان و

إن بالل يؤذن بليل فكلوا « :فقد قال ، قبل دخول الوقتذان الفجر األول أن أ الصحيح

فدل ذلك عيل أن األذان كان يف الليل ال يف النهار  »بن أم مكتوماوارشبوا حتى يؤذن 

  .فاألذان األول فقط لصالة الفجر هذا جيوز أذانه قبل دخول الوقت هلذا احلديث 

تان   :طيب عندنا مسأ

ة األويل ه يبدأ من بعد نصف أذكر املصنف  ؟يبدأ وقت أذان الفجر األول متى :املسأ

نا ننظر يف املقدرات ألقرب وقت قدره الشارع    .الليل ألن عندنا قاعدة أ

يؤذن  :قلناطيب نحن  ،ونحوها ألقرب وقت قدره الشارع يةنالزمننظر يف املقدرات 

يؤذن الفجر مع أذان العشاء قبل الفجر قبل الفجر قد يكون إىل أذان العشاء فهل يصح أن 

  .ما يصح 

ننظر أقرب وقت ُقدر فيه واعتربه الشارع فنُلحق األذان به من حيث احلد ألن  إًذا

ه جيعل حدودً    .معينه تتفق وال ختتلف  االشارع ُعهد يف األحكام الرشعية أ

  وأحكام يفه جعل يف أحكام يف األربعنيأمر معنا باألمس عيل سبيل املثال ولذلك 

  .وعرشين وهكذا  ةالثامنني وأحكام مائ
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رتب الشارع عليه  كم فوجدنا أن أقرب زمانٍ فننظر ألقرب حد ُحيد فنلحق به احلُ  إًذا

الشارع إال طلوع  اعتربهرشعي  نصف الليل وال يعرف بعد نصف الليل حدٌ  هو كًام ُح 

  .الفجر 

مزدلفة أو يف  يوم ل يفجيوز األذان الفجر األول من نصف الليل ومثله يقا :ا فنقولإذً 

للحجيج وخاصة  نأذ ليلة مزدلفة فإنه قد ثبت من حديث أسامء وغريها أن النبي 

ُ َعنْها-الضعفه أن خيرجوا قبل طلوع الفجر فكانت  َّ   .ترقب القمر  -َرِيضَ َا

قبل نصف الليل  احده الشارع فلم نجد أن الشارع حد حدً  قرب حدٍ أفنبحث ما هو 

ه جيوز   .بعد نصف الليل ىللحاج أن ينفر من مزدلفة إىل من ولذا أخذ فقهائنا بأ

ه  :قال ؟ما دليلهم عيل نصف الليل قرب حد حده الشارع ونحن نعلم أن الشارع أأل

 تكون األحكام متناظرة وهذا له تطبيق كبري حتى يوم كم متفق غري خمتلف دائًام يأيت بحُ 

  .اجلمعة 

ه  ةثبتت أربع صيل اجلمعة قبل الزوال  أحاديث يف صحيح البخاري أربع أحاديث أ

  .الزوال  أهنم صلوا اجلمعة قبل وثبت عن أيب بكر وعمرو وعثامن وعيل 

 :قرب وقت حده الشارع قبل الزوال قالوا أطيب ما هو  ،اجلمعة وقتها قبل الزوال إًذا

قرب حد حده الشارع يف مواقيت أيد ُرمح هذا الشمس ق ارتفاعال نجد وقت حيده إال بعد 

  .الصالة فنلحقه به وستأيت إن شاء اهللا يف باب اجلمعة 

ة الثانية إنه ال جيوز أذان قبل دخول الوقت إال  :نحن قلنا :عندي سؤال هنا وهي املسأ

يس يؤذن هلا قبل دخول وقت الظهر ربام بساعة أو بأكثر من  ،الفجر فقط طيب اجلمعة أ

ي ،ذلك   ؟س كذلكأ

ذن واتفق املسلمون عيل مرشوعية ذلك األذان أه املصنف مع أن عثامن راذا مل يذك

اذا مل يذكر   ؟من جييبني ،هبعده 

  



 

  

  

 

  ..................................................................ورفع الصوت ركن

  ..:الطالب

ل ليس أذان لدخول الوقت وإنام لكنه أذان مثل الفجر األول أذان الفجر األو :الشيخ

  .أذان االستعداد  هو

ه أن وقت اجلمعة متقدم عيل أذان الظهر ألن املصنف يقرر ما ترجح عند  أهل العلم أ

  . كًام ولذلك فإن اجلمعة ختالف الظهر يف أكثر من مخس وعرشين ُح 

أن الظهر بدًال عن اجلمعة  :ولذلك قال أهل العلم ستأيت إن شاء اهللا يف باب اجلمعة

  .وليست اجلمعة بدًال عن الظهر 

 عن اجلمعة نقول الظهر بدًال  ،ه أحكام القلنا إن اجلمعة بدًال الظهر ترتب علي فلو

فاجلمعة فريضة منفصلة يف ذاهتا هلا أحكامها املستقلة فمن سقط عنه وجوب اجلمعة أو 

  .الظهر  إىل بدِهلا وهو انتقلفاتته 

د برفع الصوت أي بحيث يسمع "فيهإن رفع الصوت يف األذان ُركٌن " :يقول  ؛واملرا

ألن املقصود من األذان اإلعالم والتنبيه عيل دخول الوقت وعىل مرشوعية الصالة يف هذا 

  .الوقت 

أمر  ال يتحقق ولذلك فإن النبي  ئذفإذا كان املرء ال يرفع صوته وال يظهر فإنه حين

  . »لنداء واألذان مل ُيصبحهمأن ال ُيصبح قوًما حتى يتسمع إليهم فإن سمع ا« :خالد

ه البد من رفع الصوت ورفع الصوت قد يكون بفعل الشخص نفسه  فدل ذلك عيل أ

بأن يرفع صوته جًدا وممكن أن يكون عن طريق املكربات فمثل هذه املكربات حتقق الركنية 

  .سمع من شخص بعيد برفع الصوت بحيث أن يُ 

عىل قدر  هوحده الصوت فإنه يرفع إن رفع املرء :رفع الشخص وحده الصوت نقول

بح فإن ذلك وأما ما زاد عن قدر استطاعته بحيث يتأذى صوته ويُ  ،استطاعته ما أمكن

علينا أي مشقة خارجة عن العادة فمثل  ة جل وعيل مل يأمرنا بام فيه مشقاهللا ألن ؛مكروه

  .اهذا رفع الصوت الذي يؤذي الصوت ويسبب احلرج عيل الشخص فإنه يكون مكروهً 



 

   
 

 

  .................................................................حلارض ما مل يؤذن

نه فرض كفاية ومعني كونه فرض كفاية إنحن قلنا قبل قليل  "ما مل يؤذن حلارض" :قال 

مجاعة وقد ُأذن سقط الفرض يريدون أن  إن أذن البعض سقط عن الباقني فلو كانيعني 

ألجلهم  نام هوفإنه ُيرشع هلم األذان مرة أخري ولكن األذان إ  أو العرصيصلوا الظهر مثًال 

فهنا يؤذن ولو  ،اللحارضين الثالثة أو األربعة وليس إلعالم الناس مجيعً  لتحقيق الُسنة

الذي  الكفايةالفرض ألن رفع الصوت حتقق ب ؛مسموع وال يلزم رفع الصوت فيه بصوٍت 

  .سقط 

ًضا يلحق بام ذكره املصنف فيمن يؤذن حلارض لو كان املرء يؤذن لنفسه شخص  أو أ

ا بني ألن هذا قيم وهذا لكن ال ُيرفع صوته رفعً فسه وأن ييؤذن لنُيرشع له أن  ايصيل منفردً 

  .خمالف للمعني

   



 

  

  

 

ً  اا أمينً وُسن كونٌه صيتً    ...فيهام لكن ال ُيكره أذان املحدث بل إقامته قائًام  ا رً بالوقت متطه اعا

أي رافع للصوت حاد صوت أن  "صيًتا"أي وُسن يف األذان أن يكون  "وُسن" :يقول

  .ألن حدة الصوت جتعله ُيسمع من مكان بعيد  ؛صوته اا صوته حادً يكون رافعً 

دي منك صوتً  لقنه بالًال « :ولذلك قال الرسول  وهذا معني كونه  »افإن بالل أ

  .األذان صيت الذي ُيلحنالأي مرتفع الصوت وليس املقصود ب "اصيتً " :ا وقولهصيتً 

 ،ه سمع رجل ُيلحن األذانأ  بن عمرافإن تلحني األذان منهٌي عنه وقد جاء عن 

بن  ومثله جاء عن عمر ،اغضب عليه وذمه ذًما شديدً فرق بني حلن األذان وتلحينه ف كوهنا

باألذان رفع الصوت  ملقصود من هذا أن الُسنة إنام هوفا ،عبد العزيز رمحة اهللا عيل اجلميع

ذكرها اآلن عىل سبيل اإلجياز فيام يتعلق برفع أوعندنا يف األذان مسائل ربام ، ال التلحني فيه

  .الصوت فيه 

ة أن الُسنة يف األذا حن يعني لن كام قلت لكم قبل قليل أن ال يُ ما يتعلق باألذان مسأ

أن ال يكون فيه تلحني وإنام يؤذن املرء بصوته املعتاد ولذلك جعلوا األذان كهيئة األغاين 

وإنام املقصود   عمر ابنا ومن أول من ذمه ا شديدً ذلك ذمه أهل العلم ذمً  لحنة ونحومُ 

  . هذا األمر األول ،اإلعالم

أن أهل العلم كانوا وما زالوا حيذرون من اللحن يف األذان األول  :األمر الثاين 

  .العرب فظ عيل غري ما ينطقه لاإلتيان بال الثاين اللحن واملقصود باللحن هوو ،التلحني

ا وقد يكون اللحن يف اللفظ وقد يكون اللحن يف املد وقد يكون اللحن يف احلركة إذً 

ء  ا مكان حرٍف فاللحن يف اللفظ بأن يقلب حرفً  ،ثالثة أمور أخر فبعض الناس يقلب الرا

 ذلك من حوها وغرين احلاء حرفا أخر كهاء وأخر أو يقلب الباء األلف أو مثًال  ا حرفً مثًال 

  .احلرف مكان حرف أخر مذموم هذا واحد فقلب، األمور
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ا مأذوًنا هبا قد يكون اللحن يف املُدود واملُدود األصل فيها أن تكون ُمدودً  :األمر الثاين

راء من املدود وهي ست وجيوز الزيادة إىل أقيص ما ُعرف عند علامء اإلق، وهى حركتان

ملد أكثر فقهاء متفقون عيل أن االفقهاء كل ال باتفاقمذموم  اد عن ذلك فهوزحركات وما 

  .ه مذموم أمن ست حركات يف األذان 

ومثل املد  ،مذموم وأن بعض املد قد ُيبطل األذان ليس معناه أن يبطل األذان وإنام هو

كرب قال اهللا أمن أن يقول اهللا  شبع حركتها فبدًال أكام لو مد الباء و :الذي يبطل األذان قالوا 

لألذان ألن األكبار مجع كرب وهو الطبل فهو ُحييل املعني وهذا  هذا مبطل :أكبار قالوا 

  .خطري

ومثله لفظ مد  اوال يكون إخبارً  اأو مد اهلمزة من لفظ اجلاللة وهذا يكون استفهامً 

ًضا استفهامً  وال يكون إخبار وقد نص الفقهاء عيل أن األذان حني  ااهلمز آشهُد فيكون أ

  .ذاك يبطل 

مثل املد الالم من لفظ اجلاللة  ال أمختلف هل املد فيها يبطل هناك مواضع أخري اُ 

كاد تكون كلمة وغري ذلك لكن العموم األصول الثالثة ت ؟هل هذا مبطل أم ال هههالله

من  النوع الثاين إًذا، لمألذان إال أن يكون املرء جاهًال فيعَ له مبطل أالفقهاء متفق عيل 

  .د بامل نًااللحن يف األذان أن يكون حل

اللحن يف احلركة فبعض الناس يلحن يف حركات األذان ويكون حلنه يف  :النوع الثالث

شهد أن أ : قالام لو مثًال يف قلب حركة مكان حركة أخري وصورة هذا في ااحلركة أحيانً 

ه يف  رسول اهللا فقد ذكروا أن هذا حلنٌ  احممدً  يفة أن ضع لغيةخاطئ لكنه ال يبطل األذان أل

  .خرب إن أو خرب أن فيصح نصب اسمها ونصب خربها مًعا  صح يعني نصبذلك يصح في

ا سمع مؤذن  لغيةوهي  بيًا  ضعيفة لكن األفصح أن تكون مرفوعة وذلك فإن أعرا

اخلرب فالبد أن تكمل باقي اخلرب  ماذا ما هو :قال ،رسول اهللا اشهد أن حممدً أ :يؤذن فيقول

  . "املستوعب"نص عيل ذلك الساموري يف  ةلكن نقول هذا ال يبطل األذان ألهنا يعني لغي
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ًضا يف احلركة ترك اإلدغام و ن املؤذن إذا أذن إ :ذلك يقولونلومن صور اللحن أ

 إال اهللا إأال شهد أ :م فيقولغدفيجب عليه أن يُ  أ إال اهللا فهذا خطإشهد أن ال أ :فقال

  .جيب اإلدغام يف هذا املوضع 

يجب عيل املؤذن إذا أذن أن وِمثله اإلدغام بني التنوين والراء من الشهادة الثانية ف

رسول اهللا فإن هذا من  اشهد أن حممدً أ :رسول اهللا وال يقول رشهد أن حممدأ :يقول

  . أاللحن وهو خط

ا قليوب يف واهبً  أكمن فقهاء الشافعية إن مل  ابل إن بعًض  أوباالتفاق أن هذا خط

ه  ،عيل رشح املنهاج تهأو حاشي عىل املنهاج هحاشيت قد ذكر أن األذان باطل لكن األقرب أ

  .صحيح فإن هذا حلن ال ُيبطل األذان 

فاظه  ولذلك فإن اإلنسان إذا تنصب هلذه الوظيفة وهي األذان فالبد له أن يتعلم أ

فاظه من   .صحيًحا  اطوقة نطقً وأن تكون أ

هةإذلك يعني املُدود قلنا قبل قليل وك هيم  نه ُيكره املد دليل كرا املد ما جاء عن إبرا

  .ا هذا معني كونه صيتً  ،أي ال مد فيه اومعني كونه جزمً  ،األذان جزمٌ : ه قالأالنخعي 

مانة وإال ل األمانة كامل األأي كام اومعني كونه أمينً  "اأن يكون أمينً " :األمر الثاين

  .ألهنا متعلقة بالعدالة ففيها املعني  ألمانة فإهنا يف األصل أهنا ُركناألصل فإن اشرتاط اف

ً " :قال إن األمانة هنا  :يقول العلم أهل وبعض "بالوقت اوالثالث أن يكون عا

ه ربام اطلع عيل يشاملشرتطة فيام لو كان املرء ال يرقي عيل البيوت ولذلك اُ   ءستحب أل

  .نحوهو

ً " :قال ألن  :مندوب قالوا  وإنام هو اوسبب أن العلم بالوقت ليس واجبً  "ا بالوقتعا

  :معرفة الوقت يتحرص بأربعة أشياء

  .برؤية املواقيت  :األمر األول 

  .باإلخبار عن املواقيت  :واألمر الثاين 
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    .باحلساب  :واألمر الثالث 

بع    .باإلخبار عن احلساب  :واألمر الرا

الذي يستطيع  هوفاألول  ،الذي عرفه بالطريق األول فالذي يكون عامل باملواقيت هو 

مثله أو مثليه  ءلفجر ويعرف زوال الشمس و كون اليشأن يعرف غروب الشمس وطلوع ا

  .بنفسه يرى ونحو ذلك هذا عامل بالوقت ف

عرف ولذلك عمي ال يأتوم كان بن مكاأن ُخيرب عن دخول الوقت مثل  :الدرجة الثانية 

رشبوا حتى ايؤذن بالليل فكلوا و بالًال  إن« ،أصبحت أصبحُت  :فإنه كان يؤذن إذا قيل له

  .قال له أصبحت أصبحُت وكان ال يؤذن حتى يُ  »مكتومأم بن ايؤذن 

أن يكون أذانه بطريق احلساب واحلساب معترب عند أهل العلم يف  :الدرجة الثالثة

فإن هذه التقاويم معتربة ألهنا  ولذلك ،باتفاق أهل العلماألذان مواقيت الشمسية ومنها 

ذاك فيه  ألهله فإناا خيتلف عن حساب القمر ويف دخول متعلقة بحساب الشمس وهذ

وقات فلو أن السنة القادمة نظرنا يف وقت أ ،متفق عليه اختالف وأما الشمس فإنه

فق ت لوجدنا أهنم موا يف السنة  هشمسية ويقابلألوقات الصلوات يف هذه السنة ال الصلوا

  .التي قبل من نفس اليوم وهكذا 

بعة يك شخص فينظر يف  هوو :الدرجة الرا اإلخبار عن املواقيت وهذا الواضح يأ

ً إذً  ،الساعة يقول دخل الوقت فأذن بالوقت  اا هي أربع درجات لكن أن يكون املرء عا

  .ختلف عليه يف الوقت عرفه ه إذا اُ أبحيث 

ا ألن هذه عباده والعبادات األفضل أن يأيت هبا املرء متطهرً  "ا يكون متطهرً وأن " :قال

  .»وال يؤذن إال متطهر« :قال وقد روينا عند الرتمذي أن النبي

فأما احلدث  ،إما أن يكون من حدث أصغر أو من حدث أكرب :واملتطهر نوعان

  .األصغر فيجوز ولكن األفضل أن يتطهر منه 

   



 

  

  

 

  ............................................. ويسن األذان أول الوقت والرتسل فيه

داخل املسجد فال يدخل املسجد إال يف نه إذا كان أذانه إ :قالوا ما احلدث األكرب فوأ

  .ا أي مغتسًال أو خفف حدثه بوضوءمتطهرً 

ا جاء  ايف األذان واإلقامة فال يؤذن جالًس  أي قائًام  "فيهام قائًام " :قال  إال عند العجز 

وألن القيام  قائًام ه يؤذن أيدل عيل  ،قم :وقوله »بالل قم فأذن يا« :قال لبالل أن النبي 

سمع صوته فكلام ارتفع كلام كان يعني ال يُ فأدعي لسامع الصوت وأحرى وإما اجلالس 

  .عيل لصوتهأ

واملقصود باملحدث ما ذكرنا قبل قليل احلدث  "كره أذان املحدثولكن ال يُ " :قال

إما رفع كره ما مل يكن يف املسجد فإن كان يف املسجد فيلزمه األصغر واحلدث األكرب ال يُ 

  .احلدث أو ختفيفه بالوضوء كام تقدم معنا قبله 

عيل غري طهارة  هوألن املحدث إذا أقام و ؛أي ُتكره إقامة املحدث "بل إقامته" :قال

فيتوضأ ثم حيرض اجلامعة ومن فعل ذلك فاتته اجلامعة كلها أو فاتته  أن يذهب فإنه حيتاج

م فيكون ًبا عظيًام  تكبرية اإلحرا   .هذا من جهة ،قد فوت عيل نفسه ثوا

ومن جهة أخري الذي يقيم يكون يف داخل املسجد بخالف املؤذن قد يؤذن خارجه 

أن من سمع النداء ثم « :ولكي ال يدخل يف حديث أيب هريرة  كام كان يف عهد النبي 

ا القاسم   .داءخيرج من املسجد بعد النال ولكي  »خرج من املسجد فقد عصا أ

  .»وُيسن األذان أول الوقت والرتسل فيه«: قال رمحه اهللا 

للناس عيل وقت  اوتنبيهً  امً نعم ُيسن أن يكون األذان يف أول الوقت لكي يكون إعال

  .الدخول

بمعني أن ال يستعجل فيه وإنام يرتسل وقد ذكرت لكم قبل قليل  "والرتسل فيه" :قال

هناك فرق بني الرتسل وبني املد اخلارج عن ما تعرفه العرب أقيص ما تعرفه العرب من 

  .املدود ستة ُمدود فقط ال تعرف أن متد أكثر من ستة حركات فقط 

  



 

   
 

 

  ...................................................وأن يكون عىل علو رافعا وجهه

حن والتلحني ليف لساهنم وهذا من املذموم وال مذمومٌ  هواد عن ذلك فزوأما ما 

اد زن إة والتمهل فيه هذا واحد ويأيت باملدود الطبيعي هووأما الرتسل ف، املذموم يف األذان

  .إىل ستة فال مانع فيه يف غري ما ال مد فيه هذا من جهة 

ًضا الفصل بني اجلمل ولذلك أهل العلم استحبوا : واجلهة الثانية أن معني الرتسل أ

هيم النخعي أن األذان جزمٌ أن تفصل مجلة من مجل األذان  أي  وقد ُفرس ما جاء عن إبرا

عند الفصل فالعرب ال ترتك اإلعراب إال عند  بعدم إعرابه وال يكون عدم اإلعراب إال

شهد أن أ :ي بعدها فإذا جاء بالشهادة يقولفتكون كل مجلة منفصلة عن اجلملة الت، الفصل

بل جيزم ويسكت عليها ويقف هذه  إال اهللاُ  إشهد أن ال أ إال اهللا فيجزم ما يقول إال 

  .واحد ثم ما بعدها

هو التكبري فهل و ؟ي مجلة أم أهنا مجلتانهختلف أاُ ن أن هناك مجلة واحده يف األذا دبي

قوالن  ؟كربأكرب اهللا أرأسها أم هي مجلتان فيقول اهللا  مجلة منفصلة فيقف عيل كربأاهللا 

 عليه فقهائنا أو املذهب أن كل مجلة من هذه والذي ميش، ةأألهل العلم يف هذه املس

  .منها  ةل تكبرية مجلة مستقلة فيقف عيل رأس كل واحداجلمل يعني ك

حد وهذا كله وأما الشافعية يرون أن كل تكبريتني مجلة فيصل التكبريتني بلفظ وا

  .يبطل األذان منه ءمتعلق بالسنية ليس يش

  . »علو رافًعا وجههن يكون عيل أو«: قال رمحه اهللا 

  :السبب يف ذلك أمرانمرتفع و أي مكانٍ  "ن يكون عيل علوأو" :نعم قال

عيل بيت يف أكانوا يؤذنون عيل علو يف  مؤذن النبي  أن بالل  :األمر األول 

  .املدينة

صوت املرء فإهنم  وا كي يسمع الناس صوته فإن الناس إذا سمعل :والسبب الثاين

  .يسمعون النداء فيعرفون وقته ودخول الوقت  حينئذ

   



 

  

  

 

  ............................................................ جاعًال سبابتيه يف أذنيه

قت فأمكن املرء أن يؤذن ولوجدت ال لكن إذا انتفي هذا املعني بأن مكانه  يف هووا

  .لها فإن األحكام ُتناُط بِِعل

حينئذ  ىو بأن يكون يف مكان مرتفع فالمعنال يستحب العل :وعند ذاك فإننا نقول

بغري ذلك فال  فإذا وجد، الصوت و إسامع الناس هو رفعملقصود من العلو إنام فالعلوه 

مر معنا يف  ،إذا فات الغرض من سقط ءًدا جًدا فكل يشكثًريا جِ يستحب وهذا اهلانه ضائلة 

  .فإنه ال يلزمهم إمرار املوس قص الشعر إذا مل يكن للمرء شعرٌ  ه إذاأ املناسك

البلدة كلهم من غري أذان ال وا فإذا فاتت فإذا صلوا أهل :ومن ذلك يف األذان قال

ن أل نأن نؤذن خالص بعد الصالة ال أذا يلزم أن يأيت شخص ويقول مل نؤذن اليوم نريد

  .ا فال أذان فقد فات حمله اإلعالم وقت صيل الناس إذً  هواملقصود من األذان إنام 

ًضا باع "وأن يكون رافًعا وجهه ":قال ا لكي وتبار الزمان األول فريفع وجهه لعهذا أ

الذي أمامك إذا يسمعه الناس فإن املرء إذا خفض رأسه مل يسمع وأن تعرف أن الشخص 

 اذً إ، يشء وإنام إذا رفع رأسه إىل علو فإنه يصل طأ رأسه مل تسمع من صوتهقد طأو كلمك

أن يسمع هذا الصوت  هواستحباب يف احلقيقة للهيئة لغرض و هوالعلامء إنام  ذكرهفامذا 

  .دبإنه تتحقق املعني ويرتفع هذا النجد بغري ذلك فالبعيد فإذا و

محد من أدليلها ما جاء عند أيب داود والرتمذي واإلمام  "جاعًال سبابتيه يف أذنيه" :قوله

  .»كان جيعل أصبعيه يف ُأذنيه إذا أراد أن يؤذن « :حديث أيب ُجحيفه أن بالل 

 فدل عيل أهنا ُسنة سنة تقريريه فالنبي  وفعل بالل هذا إنام كان بمحرض النبي  

  .ره عليها وهي ظاهرة من فعل بالل قأ

ة وهو وضع األصابع أو وضع اليد عيل األُذن هل هو ملعن تعُبدي  ىيبقي عندنا مسأ

ه ملعن تعُبدي فإنه يضع ُأصُبعيه ومها السبابتان يف األذنني  ىإنه ملعن :فإن قلنا؟ تعلييل ىأم أ

   .امطلقً 

  



 

   
 

 

  ................حي عىل الفالحب القبلة يلتفت يمينا حلي عىل الصالة وشامال مستقبالً 

لل به وهو رفع الصوت فإنه معلوم أن املرء إذا سد ُأذنيه فإنه عُ  ىإنه ملعن :وإن قلنا

ا حتى بعض علامء اإلقراء يقول حتى وضع اليد من بعيد يرتفع صوته وهذا واضح جدً 

  .جتعل الصوت خيتلف 

فاملقصود من  ،داءلك فإن سد األذنني معروف يعني حتى عند علامء اإلقراء واألفلذ

ه إذا  :هذا إن قلنا إن املقصود أو الغرض واملعني من سد األذنني إنام هو رفع فنقول أ

ارتفع الصوت بدونه كأن يكون أمام املرء القط فال يرشع ذلك وال يستحب ليس ما مل 

  .ليس مرشوع وإنام نقول ليس بمستحب  يرشع نقول ليس مستحب ال نقول

ء  :واملعني يف ذلك مرتدد ولو قال امرؤ ن وجد القط أو مل إبأهنم مستحب ُمطلق سوا

ويف حياته فدل عيل  ألن هذا املعني منقول عن أصحاب النبي  ايوجد لكان مناسبً 

  .املعني كم متعلق بالصفة ال باالستحباب املطلق وهذا هو الذي قد يكون أقرب وأن احلُ 

  . »القبلة مستقبًال «: قال رمحه اهللا 

  .القبلة كانوا ال يؤذنون إال مستقبيل النبي  وألن مؤذن "القبلة مستقبًال "

  .»ا بحي عيل الصالة وشامًال بحي عيل الفالحيلتفت يمينً «: قال رمحه اهللا 

ه كان يلتفت يمينً  نعم هذا كام فعل بالل   وقد وشامًال  اكام يف حديث أيب جحيفه أ

  : بتفسريينوشامًال  ايف أذانه يمينً  ُفرس التفات بالل 

ه يلتفت اليمني يف احلي :التفسري األول األويل  علةما اختاره املؤلف رمحه اهللا تعاىل بأ

مجيًعا وسأذكر  وهي حي عيل الصالة فيقول حي عيل الصالة حي عيل الصالة فيلتفت فيها

  .اآلن كيفية االلتفات 

الثانية وهي الفالح جعل الفالح كله عن شامله جعل علة ثم إذا أراد االلتفات للحي 

  .الثانية عن شامله هذا هو التفسري األول علة للحي هالتفات

   

  



 

  

  

 

...................................................................................  

بل يلتفت يف حي عيل الصالة مرة ذات اليمني واملرة الثانية  :وقال بعض أهل العلم

عيل الصالة للشامل وحي عيل الفالح يلتفت اليمني ثم يف املرة الثانية يلتفت  يلتفت بحي

 إحدىيف  اللشامل واألمر فيهام جائز فإن احلديث حيتمل الصورتني مًعا وليس نًص 

ة    .الصورتني دون األخرى هذه مسأ

أمامه  ةليف كيفية االلتفات الُسنة أن يكون االلتفات ابتداء ِذكر احليع :ة الثانيةأاملس 

حي عيل الصالة يبتدئ ُيسمع الذي أمامه وُيسمع الذي  :وأن ينتهي عند متام التفاته فيقول

  .عيل جنبه وهكذا 

ة يعني هل هي معللة أم ليست بمعلله هومثل ًضا يف هذه املسأ إهنا  :فإن قلنا ؟ُيقال أ

إهنا ليست بمعللة وإنام  :وإن ُقلنا ،معللة فال يكون أمام القط ال يلزم االلتفات أو ال ُيسن

  .هي تعُبدية فيلتفت أمام الالقط 

وال يزر املرء ذلك  وطحنة واألوىل واألفالُس  ونظًرا ألهنا وردت عن أصحاب النبي 

  .أن يلتفت فيها وأما رفع الصوت واملنارة فإهنا ليست مقصوده هذا واضح 

ورتني املؤلف أخرج بالنسبة للصورتني التي ذكرت لكم قبل قليل قلت لكم إن هلا ص

ف وثالثة وثالثني ، هذا الكتاب أكثر من ُنسخه معلوم أن الشيخ مرعي املتوىف سنة أ

ج األول ثم خيرج اإلخراج الثاين  ،بالقاهرة كان خيرج ُكتبه أكثر من إخراج فيخرج اإلخرا

 حلي عيل حلي عيل الصالة وشامًال  ايلتفت يمينً  :فهذه اجلملة يف بعض ُنسخ املصنف قال

  .حدي النسخ وهي بالتفسري األول الذي ذكرت لكم قبل قليل إالفالح هذه 

ًضا مكتوب فيها يلتفت يمينًا وشامًال حلي عيل  ويف بعض النُسخ املصنف وهي بخطه أ

الصالة حي عيل الفالح وهذا يدل عيل أن كال الصورتني جائز وكالمها مرشوع وقد يورد 

ا فكالم املصنف يشمل إذً ، في الصورة الثانيةبعض أهل العلم صورة وال يلزم منها ن

ح احلديث كلهم نصوا عيل هاتني  الصورتني بناًءا عيل اختالف النسخ يف هذا املصنف وُرشا

  .الصورتني



 

   
 

 

  .................................................... وال ُيزيل قدميه ما مل يكن بمنارةً 

  .»وال ُيزيل قدميه ما مل يكن بمنارةً «: قال رمحه اهللا 

  :نعم عند االلتفات يف األذان االلتفات يكون بثالثة أشياء

ه ُسنة  :األول   .االلتفات بالوجه وهذا ال شك فيه أ

االلتفات بالصدر وألهل العلم فيه وجهان فبعضهم يكره االلتفات : األمر الثاين

اح وهي روايتان عند الفقهاء وعند  :بالصدر فيقول إنام االلتفات خاص بالوجه وبعضهم أ

أن تثبت وإنام يكون االلتفات ه جيوز االلتفات بالصدر ولكن األفضل أأصحابنا واألقرب 

ألن املقصود باستقبال : والسبب الثاين، بالوجه فقط دون الصدر كهيئة االلتفات يف السالم

  .القبلة إنام هو اجلدع كام سيمر معنا يف الصالة 

ه ال يلتفت بقدميه  االلتفات بالقدمني فإن هذا متفٌق : األمر الثالث عليه عند فقهائنا أ

بوجهه وهو الُسنة وجيوز له بجزعه ويكره التفاته بقدميه فال يميل قدميه  وإنام يلتفت إما

  .وإنام تبقي قدماه متجهتني إىل القبلة 

وال  اأي إذا كان املرء يف منارة مرتفعه فإنه ال يلتفت يمينً  "ما مل يكن بمنارة" :ا قولهطبعً 

ه إذا كان يف منارة فإنه إذا التفت يمينً  وشامًال فإنه سيذهب  اشامًال هذا رأي املصنف أل

  .كاملتني علتني صوته عن الناس فال يسمع احلي

فإن املصنف يري أن هذا املعني إنام هو معنًا معلل وليس معني تعبدي وهو  نئذفحي

لغ بقضية االلتفات فلام كان الوقوف  م لسامع الصوت عدم االلتفات املنارة األ فيه واأل

  .إنه إذا كان يف منارة ال يلتفت  :قال

   



 

  

  

 

وُيسن ، أذان الفجر الصالة خري من النوم مرتني ويسمي التثويب ةوأن يقول بعد حيعل

  ....... ..........................................أن يتوىل األذان واإلقامة واحٌد ما مل ُيشق

أذان الفجر الصالة خري من النوم مرتني ويسمي  ةوأن يقول بعد حيعل«: قال رمحة اهللا

  .»التثويب

ا ثبت من حديث أيب حمذوره  ه كان يثوب يف أذانه والتثويب هو أن أ نعم هذا 

  .الصالة خًريا من النوم  :عد احليعلتني بعد حي عيل الصالة حي عيل الفالحيقول ب

التثويب هل  ؟اوهل هذا خاص باألذان الثاين أم هو عام يف األذان األول والثاين معً 

  . ؟اهو خاص بأحِدمها وهو الثاين أم هو عام عيل االثنني معً 

ظاهر كالم الفقهاء أن التثويب عام لألذان األول والثاين ولكن الذي عليه مشاخينا أن  

للوقت  التثويب إنام هو يف األذان الثاين فقط ليكون عالمة عيل التفريق بني الذي هو دخوٌل 

  .وبني الذي هو أذان قبل دخول الوقت 

ت بل ربام من أكثر من  ذلك بل مئات السنني وهذا الذي عليه العمل عندنا من عرشا

ة فيها الكالم أربام أن التثويب إنام يكون يف األذان الثاين دون األذان األول وهذه املس

  .نف فيه الكثري من الكالماملشهور واخلالف الذي ُص 

  .»وُيسن أن يتوىل األذان واإلقامة واحٌد ما مل ُيشق«: قال رمحه اهللا 

ا رُوينا عند اإلمام  ذي يتوىلأن السنة أن ال :يقول محد أاألذان هو الذي يتويل اإلقامة 

  . »من أذن فُليِقم« :قال وأيب داود من حديث بن احلارس السودائي أن النبي 

فإن شق ذلك بسبب أن املؤذن  "ما مل يشق" :هذا األمر قال استحبابوهذا يفيد أن 

ربام بعيد قد يكون املؤذن يف رأس املنارة والناس يقيمون بعد األذان مبارشة كحال املغرب 

فإذا شق ذلك عيل الناس فإن ، د قليل عندما نتكلم عن املواقيت وسيأيت إن شاء اهللا بعمثًال 

   .املرء يؤذن ويقيم فإنه يؤذن شخص ويقيم أخر 

   



 

   
 

 

املقيم أن وُسن ملن يسمع املؤذن أو  .ومن مجع أو قيض فوائت أذن لألويل وأقام للكلِ 

  .................................ال حول وال قوة إال باهللا :فيقول ةيقول مثله إال يف احليعل

  .»ومن مجع أو قيض فوائت أذن لألويل وأقام للكل«: اهللا  قال رمحة

وات فإنه يرشع له فاتته صل "أو قيض فوائت"إن الشخص إذا مجع بني الصالتني  :قال

ا ثبت يف ، فقط "يؤذن لألويل"أن  وأما الصلوات التي بعدها فإنه يقيم هلا من غري أذان 

وأقام للمغرب  اأذن أذان واحدً « :املزدلفة يف صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي 

ئت فإنه إنام يؤذن هلا أذان فدل عيل أن الصلوات إذا مجعت أو قضيت الفوا ، »والعشاء

  .واحد

ال  :فيقول ةاملقيم أن يقول مثله إال يف احليعلوُسن ملن يسمع املؤذن أو «: قال رمحه اهللا

  .»حول وال قوة إال باهللا

 عمر يف حديث ابن قال ألن النبي  "وُيسن ملن سمع املؤذن أو املقيم" :الشيخيقول 

: »فقوله  »من سمع األذان« :ويف بعض األلفاظ، »من سمع املؤذن فليقل مثلام يقول

يف األذان واإلقامة  ؤذنيستحب متابعة امله أمل األذان واإلقامة فدل ذلك عيل املؤذن يش

 "وسن ملن سمع املؤذن أو املقيم أن يقول مثله" :فتقول مثلام يقول املؤذن بعده ولذلك قال

إذا « :قال صحيح أن النبي اللكم قبل قليل يف  هذكرت الذي ذلك حديث عمر يلودل

  .ما قال  أو نحو »سمع املؤذن فليقل مثلام قال

د باحليعل "فيقول ال حول وال قوة إال باهللا ةإال يف احليعل" :قال أي حي عيل  ةاملرا

ه إذا سمع املؤذن احليعل« :وقد جاء حديث أيب سعيد ،الصالة حي عيل الفالح فإنه جييب  ةأ

ر أي ا وإنام هي نداء فهي من باب اإلنشاء أمألن حي عيل الصالة ليست ذكرً ؛ »باحلوقلة

  .هُلم إىل الصالة  :قول لكي هكأهُلم حي اسم فعل بمعني هَلم ف

  

  

  



 

  

  

 

.................................................................................  

هُلم إىل الصالة تقول ملن هذا الكالم وإنام جتيب بأمر  :فليس من املناسب أن تقول

فإن ال حول وال قوة إال باهللا  ،ال حول وال قوة إال باهللا :تستعني به عيل الطاعة وهي قولك

ك تستعني باهللا جل وعيل وتقول ال حول يل وال قوة عىل أداء الصالة  :لفظ استعانة فكأ

  .إال به سبحانه وتعاىل 

أن لفظة ال حول وال قوة إال باهللا إنام ُتقال  هووهنا تنبيه مهم جيب أن ينتبه له املسلم و

ا عند قبل العمل فهي لفظة استعانة وكثري من الناس جيعلوهنا لفظه اسرتجاع جيعلوهن

ذه الكلمة قبل العمل نعم إذا جاءتك املصيبة قد نام نفع هإ، املصائب وليس األمر كذلك

ك تسأل اهللا عز وجل اإلعانة والقوة عيل حتمل املصيبة  ، من هذا البابتقوهلا من باب أ

  .وأما أهنا لفظ اسرتجاع فال فإن لفظة االسرتجاع إنا هللا وإنا إليه راجعون 

 اا إذا استصعبوا حصنً كانو ريض اهللا عنهمولذلك جاء عند بن أيب الدنيا أن التابعني 

ال حول وال قوة إال باهللا فيرسه اهللا  :يعني جاءهم حصن وصعب ما استطاعوا فتحه قالوا 

ت دائًام    . تصعبهتسكلمة عند ابتداء األفعال أو ما  تقول هذه العليهم وأ

ا الشيطان وال شك أن الصالة يعني الشيطان يصعبها عليك ويثقلها عليك وجيعله

عم اهللا عليه ، اهللا عز وجل وحبب إليه الصالة همن رمحثقيلة عليك إال  فإن بعض الناس أ

وقد ُجعلت ُقرة « :فقد قال نعمة عظيمة بأن ُحببت إليه الصالة كام حببت الصالة لنبينا 

  . »عيني يف الصالة

س هبا أمر ليس بالسهل  لتذفاملقصود أن نعمة أن يكون املرء حمببة إليه الصالة ي هبا ويأ

 :ملعاذ كام قال النبي  وال يمكن للمرء أن يصل هلذه املرحلة إال بِأمور منها دعاء اهللا 

 أعني عيل ذكرك وشكرك وحسن  :بر كل صالة أن تقولدُ أعلمك كلامت فال تدع إين «

  .ال حول وال قوة إال باهللا :لفق يومنها إذا سمعت مناد»عبادتك

  

  



 

   
 

 

  ....................يف لفظ اإلقامة أقامها اهللا وأدامهاو صدقت وبررت ويف التثويب

سمع مؤذن الفجر امرئ أن نقول يف التثويب لو أن  لكن قبل، "ويف التثويب" :قال

ت خمري بني  :يقول الصالة خري من النوم فبامذا جييبه قالوا  إن قول الصالة خري من النوم أ

 :فتقول، هنا ليست إنشاء وإنام هي إخبارإما أن تقول مثل هذه الكلمة أل :األول :أمرين

ك تقول لنفسك أن هذا   .الصالة خري من النوم فيكون تأكيد لنفسك كأ

ت أهو الظاهر أو تسكت و :الثاين ك تسكت ال ُجتاب كلمة الصالة خري من النوم فأ

ام أو تقول مثلها بعموم حديث عمر فقال مثل يشءتسكت فال جتب ب مرتدد بني أمرين إما أن

  .قال املؤذن 

  . »يف لفظ اإلقامة أقامها اهللا وأدامهاو «:قال رمحه اهللا

هو و ،»أن يقول صدقت وبررت« :الذي سبق قبل قليل قال "ويف التثويب" :قال

قت فضل هذا وإما لفظ صداألسميناه قبل قليل وذكرت لكم قبل قليل إن  يللاالتثويب 

  .ال أصل له وال دليل عليه وبررت أو تقول صدقت وُبررت ف

 ءإن النصوص الرشعية مقدمة عن كل يشعند النصوص الرشعية فواألوىل أن نقف 

ررت فال أعلم ام قال املؤذن أو نسكت وأما زيادة صدقت وُبررت أو وبَ فإما أن نقول مثل

  .أصل  اعيل قصور بحث فيه

قد قامت  :أي إذا سمع قول املؤذن "وإذا سمع اإلقامة قال أقامها اهللا وأدامها" :قال

ود وقد روي يف ذلك حديث عند أيب دا أقامها اهللا وأدامها :قال ،ةالصالة قد قامت الصال

  .واحلديث فيه مقال  عن بعض أصحاب النبي 

   



 

  

  

 

ثم يصيل عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم إذا فرغ ويقول  رب هذه الدعوة التامة 

  .............والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته

 رب هذه الدعوة التامة  :إذا فرغ ويقول ثم ُيصيل عيل النبي : قال رمحه اهللا

  .ته دحمموًدا الذي وع االوسيلة والفضيلة وابعثه مقامً  اوالصالة القائمة أيت حممدً 

ذكر ذلك وألن كل دعاء ال يذكر  ألن النبي  "إذا فرغ صيل عيل النبييثم " :قال

  .لعدم قبوله  افإنه يكون سببً  فيه الصالة عيل النبي 

الوسيلة  اويقول  رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة أيت حممدً " :قال

ا ثبت يف الصحيح أي يف صحيح  "تهدا الذي وعحممودً  اوالفضيلة وابعثه مقامً  ًضا هذا  وأ

  .قال ذلك  لنبي أن ا مسلم بل يف صحيح البخاري من حديث جابر 

  :تان أو يف هذا اللفظأهنا عندي مس

ة األويل التعريف وابعثه املقام وروي ب ،احممودً  ابعثه مقامً اروي هذا احلديث  :املسأ

 هوفظ الذي اختاره البخاري رمحه اهللا تعاىل إنام لوال، ا وروي ُمَعرفااملحمود إذا روي منكرً 

وأن لفظة التنكري  للفظةاا وقد رجح مجع من أهل العلم هذه ا حممودً التنكري وابعثه مقامً 

  .صحة اإلسناد من جهة بلفظة التعريف والسبب  أفضل وأصح من

أخر  ءدون يش يشءا بيكون خاًص قالوا ألن التنكري تفيد العموم فال : والسبب الثاين 

ا يف كتاب اهللا جيل وعيل ونحن عندنا دائًام  ه أوفق   نرجح أصحها  يف األذكار دائًام وأل

 :يف الصحيح أربع صيغ فعيل سبيل املثال عند الرفع من الركوع ورد عن النبي ، اإسنادً 

والفرق  ، ربنا لك احلمد ، ربنا ولك احلمد ،ربنا ولك احلمد ،ربنا لك احلمد

و وتركها    .بينها  إثبات  وتركها واثبات الوا

و بدون  أصحها إسنادً  :محدأا هذه أربع صيغ قال اإلمام إذً  ا ربنا ولك احلمد بالوا

  .ا نا نأخذ األصح إسنادً أ إذا القاعدة عندنا دائًام 

  

  



 

   
 

 

  ...جوعيدعو هنا عند اإلقامة وحيرم بعد األذان اخلروج من املسجد بال عذر أو نية رثم 

سبحان  :صفتان ورد عن النبي  ومن أمثلة ذلك يف تسبيح الركوع والسجود فقد

وسبحان ريب  ،وسبحان ريب األعىل وبحمده ،وسبحان ريب العظيم ،ريب العظيم وبحمده

  .األعىل

محد لفظة سبحان ريب العظيم وسبحان ريب األعىل أكأيب داود و األئمةوقد صحح 

 ختلفبدون زيادة وبحمده فتكلموا فيها لكن لو زادها املرء تصح ألهنا مروية وأُ 

هو سبحان ريب األعىل بدون زيادة وبحمده هذا  :ا أن تقولصح إسنادً أتصحيحها لكن 

  .م األ

بت إسنادً ا عندنا يف األذكار ال ننظر لألكثر وإنام ننظر لألصح نقًال إذً  قل ا ومن نُ  واأل

ا هلم يف ذلك كام ذكر الكبار وإنام نحن تبعً  ةئماألبط الرواية وهذه يعرفها ضمن طريق من ي

و عمر ة ،بن الصالح وأ   .هذه مسأ

ة الثانية فاظ احلديث عند البيهقي وابعثه املقام  :املسأ ه قد جاء يف بعض أ أن أ

زيادة إنك ال ختلف امليعاد هذه الزيادة رواها  ،املحمود الذي وعدته إنك ال ختلف امليعاد

ز  ححها فإنه يرىصن العلم ُيصحُحها وبعضهم يضعفها فمالبيهقي وبعض أهل  جوا

يث الصحيح ال شك ومن ضعفها فإنه يقول ال دوإن كان األكمل اإلتيان بح، اإلتيان هبا

اهللا فإنه كان يصحح هذه  خنا شيخ عبد العزيز عليه رمحةييأيت هبا ومن صح هذا احلديث ش

  .الزيادة

س  أي يدعو "ثم يدعو" :قال ا جاء من حديث أ ِ أن  بعد األذان وعند اإلقامة 

  .الدعاء بني األذان واإلقامة ال ُيرد 

  . »وحيرم بعد األذان اخلروج من املسجد بال عذر أو نية رجوع«: قال رمحه اهللا

ا  هوإذا سمع املرء األذان يف املسجد فإنه حيرم عليه اخلروج من املسجد هذا  األصل 

ه إذا سمع املرء األذان « :يرةيف أكثر من حديث ومنها حديث أيب هر جاء عن النبي  أ

ا القاسم   . »فخرج من املسجد فقد عصا أ
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وغري ذلك من األحاديث التي وردت يف معناها فاملقصود أن اخلروج من املسجد بعد 

أن املرء إذا خرج  :واألمر الثاين ،ألن املرء قد يتكلم فيه بسبب ذلك ؛األذان ال جيوز حرام

سنتكلم عنها يف حملها والتفصيل  ةاجلامعة واجلامعة واجب هوو امن املسجد قد يفوت واجبً 

  .فيها عيل ثالثة أوجه اجلامعة واملسجد 

  :ويستثني من ذلك أمران

  .بأن يريد الطهارة أو نحوها أو قضاء حاجه أن يكون هنا عذرٌ  :األول

أو أراد الذهاب والرجوع كان يقيض حاجة له ثم يرجع قبل الصالة أو قبل  :الثاين

  .هو حتصيل الصالة وعدم تفويتهاألن العربة و املعني من النهي  ؛جيوز ئذحيناإلقامة فإنه 


